
2018-2019-окуу жылынын мамлекеттик тил боюнча өткөрүлгөн он 

күндүгү боюнча отчет 

 

13.11 - 20.11.18-ж.   Мамлекеттик тилдин жумалыгы  өттү. 

 

   Максаты: Окуучулардын Мамлекеттик тилге болгон кызыгуусун 

өнүктүрүү, өз оюн так айта билүүгө көнүктүрүү. Мамлекеттик тил 

мугалимдери тил жумалыгын өткөрүүдө өздөрүнүн активдүүлүгүн көргөзүү  

менен төмөндөгүдөй темалардагы ачык сааттарды өткөрүштү. 

 

№ Аты-жөнү 

Тил 

жумалыгынын 

темасы 

Класстар Мөөнөтү Смена 
Окуу 

бөлмөсү 

1 
Алманбет 

к.И 
Аныктооч 9-А 13.11.18 2 3 

2 
Майсупова 

С.А. 

Айылдагы 

эмгек 
4-Б 14.11.18 1 12 

3 
Бекболотова 

Г.А. 
Этиш 7-А 19.11.18 1 19 

4 
Мамытова 

М.М. 
Саат канчада? 2-А 19.11.18 2 2 

  

Ачык сааттардын графиги түзүлдү. График боюнча 4 ачык сабак.  

Ошондой эле предметтик көргөзмөлөр уюштурулду. 

 

Алманбет кызы Ира. 9-А класс менен «Аныктооч» деген темада 

кыргыз тилинен ачык сабак өттү. Сабактын структурасы так, туура түзүлгөн. 

Бул сабак аралаш сабагы (интегрированный урок) болду. Бул сабак тарых 

сабагын жана кыргыз тили сабагын өзүнө камтыды.  Сабак методикалык 

жактан туура түзүлгөн. Окуучулар эреже менен 3 топко бөлүнүп иштешти.  

Сабакта сөздүк иштери кызыктуу   иштелди. Окуучулар тексттен 

аныктоочтон турган сөздөрдү издеп таап беришти. Сабакта көркөм тасмалар, 

слайддар, сүрөттөр пайдаланды. Мугалимдин окуучулар менен түзгөн 

мамилеси жакшы. ТСО колдонуп, сабак кызыктуу өттү.  Сабактын ар бир 

этабында мугалим окуучуларга упайларды берип билимдерин баалады. 

Сабактын аягында жыйынтык чыгарды. Сабак жогорку деңгээлде өттү. 

Окуучулар өздөрүнүн көз караштарын туура айта алышты.  Сабак өз 

максатына жетти.  

 

Бекболотова.Г.А. 7-а класс менен «Этиш» деген темада кыргыз 

тилинен ачык сабак өттү.  Мугалим сабакта интерактивдүү ыкмаларды 

колдонуп кызыктуу өттү. Сөздук иштерин абдан жакшы уюштурду.  Бул 

мугалим окуучулардын көркөм окуусуна көп көңүл бурат. Окуучуларга 



рефлексия өткөрүлдү.  Окуучулар карточка менен иштешти  Ар кандай 

усулдук ыкмаларды колдонуп сабак максатына жетти. Аралаш сабак болду. 

Слайд көрсөтүп окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун арттырды. Сабак 

көргөзмөлүү болду. Мугалим тарбиялык жактарды баса белгилеп кетти.  Ар 

кандай ыкмаларды колдонуп сабак максатына жетти. Сабак жогорку 

деңгээлде өттү. Окуучулар активдүү катышты. Билем, билдим, билгим келет 

стратегиясын колдонуу менен бирге окуучулардын кызыгуусун арттырды. 

Окуучулардын терең билим алганы билинди. Сабак биология  менен 

байланышты.Сөздүк иши жакшы аткарылды. 

Окуучулардын сүйлөө речи жакшы, активдүү катышып сабак 

максатына жетти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майсупова С.А. «Айылдагы эмгек »  4-б  классында ачык сабак өттү. 

Сабактын структурасы так, туура түзүлгөн. Жаңы ыкмаларды колдонду.   

Мугалим абдан жакшы даярданган. Сүрөттөр темага ылайык илинген. 

Слайдда темага ылайык сүрөттөр, көнүгүүлөр көрсөтүлгөн.Окуучулар абдан 

жакшы иштешти. Ар бирөө өз ойлорун синквейн, пирамида аркылуу айта 

алышты.Сабак көргөзмөлүү болду Сабак кызыктуу өттү.  Окууучулар 

активдүү катышты. Мугалим  түрдүү ыкмаларды колдонуп сабак өттү.  

 Окуучулар тапшырмаларды аткарышты. Сөздүк иштөө болду. Китеп менен 

иштешти. Синквейн түзүштү. БББ стратегиясын колдонуп сабак 

жыйынтыкталды. 

Сабак жакшы болду. Окуучулар изденип чыгармачылык менен 

иштешти. Сабакта жаңы ыкмаларды колдонуп, максатына жетти. 



 
Маматова М.М. «Саат канчада ? »  2-А  классында ачык сабак өттү.    

Мугалим чыгармачылык менен иштейт. Сабагында көп ыкмаларды колдонуп 

максатына жетти. Сөздүк иштерди активдүү өткөрүү зарыл.топтордун 

ичинде атандааштык болуш керек.  Сабак методикалык жагынан туура 

түзүлгөн. Жаңы сөздөрдү жана текстти биринчи жолу мугалим өзү окуш 

керек.Сабак жакшы өттү. Сабакта ТСО колдонсо жакшы болор эле. 

Мугалимдин даярдыгы жакшы. Мугалим сабагында көп көргөзмө 

куралдарды колдонду.Топ менен иштегени жакшы өттү. 

 
 Мамлекеттик тилинин декадасына мугалимдердин баары 

чыгармачылык менен. даярданышып ачык сабактарды өтүштү. 

  

Сунуштар.  

 

1. Окуучуларды топко бөлгөндө бөлүүнүн шарттарын туура түшүндүрүп 

бөлүү.  

2. Топ менен иштегенде жыйынтыгын так чыгаруу, сөздүк менен иштөөгө 

көп көңүл буруу керек. Сөздөрдү айтууда так жана туура айтылышына 

көнүл буруу зарыл. 

3.Мындан ары да инновациялык ыкмаларды колдонуу, интегрировалык 

сабактарды өткөрүү, сабакта баалоонун түрлөрүн колдонуу зарыл. 

 

 
Мамлекеттик тил боюнча директордун орун басары:                      Г.Т.Алышбаева 


